
 FleetOnlineSolutions.  
 Oplossingen voor uw wagenpark. 



Meer verbonden dan ooit

Maak kennis met FleetOnlineSolutions

Wat is FleetOnlineSolutions?

Online bandenbeheer
Meer verbonden, meer efficiëntie

Rapportage en machtigingen
Servicehistoriek binnen handbereik
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 Uw uitdagingen 

 Onze oplossing 

Het zelf volledig in handen hebben van het bandenbeheer van uw wagenpark 
draagt bij aan een soepele bedrijfsvoering, zodat u zich kunt richten op wat echt 
belangrijk is. FleetOnlineSolutions is het innovatieve online bandenbeheersysteem 
van Goodyear dat onze dienstverleners rechtstreeks koppelt aan de 
wagenparkgegevens van de klant. Zo bent u verzekerd van de premium service die 
u verdient, met de snelheid en efficiëntie die uw bedrijf verwacht.

Hoe waarborgt u een consistente en efficiënte 
service voor uw hele wagenpark?

Hoe kunt u uw administratieve werkdruk verlagen?

Hoe zorgt u voor een consistent bandenbeleid 
binnen uw gehele organisatie?

Het wordt er niet makkelijker op wanneer u 
van verschillende leveranciers facturen voor 
banden ontvangt, en zeker niet wanneer ook 
de prijzen verschillen en ze uit andere landen 
afkomstig zijn.

Een gebrek aan overzichtelijkheid maakt het 
lastig om de totale kosten van banden in 
kaart te brengen.

Online bandenbeheer vanaf elk apparaat

Werkzaamheden uitgevoerd onder contract op elk voortuig, 
op elk gewenst moment

Samenvattingen in een overzichtelijke formaat

Raadpleeg eenvoudig uw servicehistoriek via een 
uitgebreid rapportageprogramma

Efficiënte service minimaliseert stilstand

Te gebruiken als tool voor autorisatie en 
goedkeuring



Gericht op de toekomst

 Uw voordeel 

Met behulp van FleetOnlineSolutions zit u dichter op het bandenbeheer van uw wagenpark dan ooit tevoren, met directe toegang 
tot wagenparkgegevens die altijd en overal beschikbaar zijn. Hierdoor kan u de efficiëntie van uw bedrijf verder verhogen.
Neem contact op met een vertegenwoordiger van Goodyear of ga naar www.goodyear.com/truck om te zien hoe 
FleetOnlineSolutions kan bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

Consistente service
De juiste service op het juiste moment

Centrale facturering
Vereenvoudigde facturatie
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Toegang tot uitgebreide wagenparkgegevens in 
een handomdraai

Maximaliseer service-efficiëntie, minimaliseer 
stilstand

Consistent hoge kwaliteit van dienstverlening

Oplossingen op maat die aansluiten op uw 
behoeften

Bespaar tijd en geld

Consistente service waar u ook bent

Rechtstreekse koppeling tussen de service providers en 
het bandenbeleid van uw wagenpark

Automatische verwerking van facturen

Geconsolideerd in de juiste valuta’s voor betaling

Snelle en efficiënte reactietijden om uw wagenpark 
mobiel te houden

Één maandelijks overzicht

Minder administratiekosten



Opgemaakt door
Goodyear Belgium NV
0719/NL

www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

BANDEN

SERVICE-
NETWERK

VLOTEN

TruckForce is het 
uitgebreide service 

netwerk van Goodyear 
voor vrachtwagens, met 
meer dan 2.000 locaties 

in Europa.

Onafhankelijk van de 
grootte van uw bedrijf, 
Goodyear Total Mobility 

staat aan uw zijde;

Een uitgebreid gamma 
van meer dan 400 banden 

voor vrachtwagens en 
bussen, zowel nieuw als 

retread.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Multiple Life Concept

OPLOSSINGEN


